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Open Dag 2017 
We kunnen terug zien op een goed georganiseerde Open Dag. De opkomst van met name 
ouder(s)/ verzorger(s) van nieuwe leerlingen was groot en daarvoor is een Open Dag 
natuurlijk ook grotendeels bedoeld.  
 

                  
 
 
Leerling enquête  
SOCIALE VEILIGHEID - Op 26 mei is de Wet Veiligheid op school aangenomen door de Eerste 
Kamer, en vanaf 1 augustus 2015 is deze wet in werking getreden. In de wet is opgenomen, 
dat scholen een inspanningsverplichting hebben om een veilige schoolomgeving te 
waarborgen. Eén onderdeel er van is het afnemen van een gestandaardiseerde vragenlijst. 
Dit sluit direct aan bij de voornemens die wij dit jaar hebben om de leerling enquête af te 
nemen. We kiezen voor de Kwaliteitsvragenlijst (V0)SO+. De wijze van vraagstelling sluit 
goed aan onze leerlingen.  
 
Vroegtijdige schoolverlaters 
AANDACHTSPUNTEN -  In het kader van voorkomen van Voortijdige School Verlaters de 
volgende aandachtspunten:   
•         De school meld ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar. 
•         Leerlingen die zich ziekmelden op school moeten zich ook ziekmelden op stage.  
•         Verlofaanvragen voor huwelijken e.d. graag trouwkaart (copy) meegeven.  
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Talryk digitaal      
TABLETS – De ICT werkgroep is bezig een plan te maken voor tabletgebruik in de klas voor 
leerlingen. Binnenkort starten we een oefenperiode in een aantal klassen. Leerlingen en 
klassenleiding kunnen dan uitproberen hoe we de tablets in de klas kunnen gaan inzetten.  
 
Arbeidstraining 
ZELFSTANDIGE WERKHOUDING - Op Talryk wordt al jarenlang arbeidstraining gegeven. Dat is 
voor leerlingen van rond de 15 jaar. 
Bij die arbeidstraining wordt gewerkt aan een zo zelfstandig mogelijke werkhouding van de 
leerling. De training is ongeveer een uur per week en duurt vier maanden. Na een half jaar is 
er een herhaling: We kijken naar wat leerlingen nog weten van de training en hun eigen 
werkhouding. Voor de leerlingen uit Structuur en ZML die dat aan kunnen, is met ingang van 
dit schooljaar die herhaling op SWV Caparis. Vier keer een vrijdag in januari en vier keer een 
vrijdag in juni. 
De leerlingen gaan dan in groepjes van 4-6 met de arbeidstrainer van Talryk, Jeltje Bijlsma, 
een dag meedraaien op een afdeling van Caparis waar montage- en inpakwerkzaamheden 
zijn. Jeltje observeert weer de werkhouding van de leerling. Hoe is die buiten de school op 
een echte werkplek? Daar komen we zo wel achter! 

 
Sponsorcommissie 
SPONSORACTIES - Hier een kleine update vanuit de sponsorcommissie. We hebben met 
elkaar een super mooie sponsoractie gehad voor het plein! Complimenten. Er komt nog een 
buitenklas op het plein hiervoor hebben we een bijdrage van € 3.000 van de Rabobank 
ontvangen! 
Maar hier houdt het voor de commissie niet mee op! We zijn op het moment bezig voor een 
nieuwe schoolbus met rolstoel-lift.  Ook gaat de sponsorcommissie binnenkort starten met 
gesprekken voor de inrichting en tot standkoming van de tuin aansluitend aan de 
parkeerplaats voor school. Er zijn al mooie ideeën vanuit school. Deze gaan we met de buurt 
en de gemeente bespreken. Hopelijk kunnen we snel van start! 
Sponscommissie Wendy B., Dennis en Carmen. 
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De Voor Elkaar Pas         
De Voor Elkaar Pas is een zakelijke OV-chipkaart die speciaal ontwikkeld is voor onderdelen 
van het doelgroepenvervoer, zoals leerlingenvervoer. Met deze kaart en de diensten er 
omheen, nemen we een aantal drempels van het Openbaar Vervoer (OV) weg en de ervaring 
leert dat een flinke groep hiermee de stap van taxi naar OV kan maken.    

 
 
Zelfstandig reizen 
VOOR ELKAAR PAS – Een aantal leerlingen van Talryk gaan naar het houtwerk project van SO 
Fryslân in Leeuwarden, locatie De Fabriek. Een struikelblok was voor ons  het vervoer, m.a.w. 
hoe komen de leerlingen daar. Arriva brengt uitkomst door ons kennis te laten maken met 
de ‘Voor elkaar pas’. Met behulp van deze pas, leren leerlingen reizen met het openbaar 
vervoer (trein en bus). Ze leren zelfstandig reizen, in dit geval naar een leer- werkplek. We 
hopen een deel van de leerlingen, door deze manier van leren,  
zoveel bagage mee te geven dat ze bij het schoolverlaten verantwoord en zelfstandig  
naar hun werkplek kunnen reizen.  
  
Topsporters 
SPORTACTIVITEITEN - Er worden maar liefst 40 sportsets in de kleuren groen en wit 
aangeschaft voor leerlingen om te dragen bij voetbaltoernooien en sportdagen/activiteiten. 
Binnenkort worden de tenues geleverd en kunt u de foto’s ze via facebook e.d. bewonderen.  
 
 
 
Cornelis Kappe 
Directeur 
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